
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE SALOU

ANUNCI sobre aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM per efectuar una nova regulació del
tancament de les terrasses dels locals.

Anunci de data 2 de maig de 2018 sobre l'aprovació inicial d'una modificació puntual del POUM per tal
d'efectuar una nova regulació pel que fa als tancaments de les terrasses dels locals del municipi, així com de la
suspensió de llicències i/o règim de comunicació que els afecta (Expedient núm. 3440/2018).

EL Ple de l'Ajuntament de Salou reunit en sessió ordinària celebrada el 25 d'abril de 2018 va acordar aprovar
inicialment la proposta de “modificació puntual del POUM referent a la incorporació de l'article 362 quater
relatiu a la regulació de les zones de reculada de les plantes baixes comercials. Salou. (MP-102)”.

Així mateix, es va acordar mantenir la suspensió de llicències i/o règim de comunicació acordada pel Ple de
l'Ajuntament de data 03-05-2017 (publicada en el BOPT núm. 92 de data 15-05-2017), que opera ope legis
amb la present aprovació inicial, amb la modificació acordada pel Ple de l'Ajuntament de data 02-08-2017
(publicada en el BOPT núm. 157 de data 14-08-2017), i derogar l'Ordenança Municipal de Tendals i Rètols
aprovada definitivament pel Ple de l'Ajuntament de data 28-02-2008.

L'esmentat acord i la proposta de modificació puntual, se sotmeten a informació pública durant el termini d'un
mes, a comptar des del dia següent en que aparegui la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, prenent com a referència la última d'aquestes
publicacions, per tal que es puguin formular les al.legacions que es tinguin per convenients. La documentació
administrativa podrà examinar-se, dins l'horari d'atenció al públic (dies feiners de 9,00.-h a 14,00.-h) a la
Casa Consistorial al Pg 30 d'octubre núm. 4, 3ª planta (Serveis Administratius Territorials), al tauler d'anuncis
de l'ajuntament i a la web municipal www.salou.cat

 

Salou, 3 de maig de 2018

 

Pere Granados Carrillo

Alcalde
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